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รายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตรศลิปศาสตรมหาบณัฑิต 

สาขาวิชาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ 
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560) 

 

ชื่อสถาบนัอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
คณะ/สาขาวิชา   บัณฑิตวิทยาลัย 

สาขาวิชาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ 
 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
 

1.  รหัสและชือ่หลักสูตร  
 รหัสหลักสูตร ไม่ม ี

ภาษาไทย หลักสูตรศลิปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ 
 ภาษาอังกฤษ Master of Arts Program in Human Potential Development  
 

2.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
 ภาษาไทย ช่ือเต็ม   ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การพัฒนาศักยภาพมนุษย์) 
   ช่ือย่อ   ศศ.ม. (การพัฒนาศักยภาพมนุษย์) 
 ภาษาอังกฤษ ช่ือเต็ม   Master of Arts (Human Potential Development) 
   ช่ือย่อ   M.A. (Human Potential Development) 
3.  จํานวนหน่วยกิต  

36 หน่วยกิต 
 

4. อาชีพทีส่ามารถประกอบอาชีพได้หลังสาํเร็จการศึกษา  
 4.1  นักวิชาการ นักการศึกษา นักการศึกษาพิเศษ นักจิตวิทยา นักให้คําปรึกษา นักแนะแนว                   
และนักบําบัดที่ทํางานด้านการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ในทุกระดับ 
 4.2  กระบวนกรหรือวิทยากรกระบวนการที่ทํางานด้านการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ในบริบทต่างๆ  
 4.3  นักบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่ทํางานด้านการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ในองค์การต่างๆ  
 4.4  นักวิจัย ครูอาจารย์ และผู้บริหารในสถาบันการศึกษาทุกระดับ  
 4.5  ผู้นําและผู้บริหารในองค์การที่ทํางานด้านการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ 
 4.6  ผู้ประกอบการที่ใช้กระบวนการพัฒนาเป็นเคร่ืองมือในการขับเคลื่อนและการเปลี่ยนแปลง 
 

 
5. สถานที่จัดการเรียนการสอน  
 อาคารเฉลิมพระเกียรติ บัณฑิตวิทยาลัย ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา อําเภอเมือง
นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

6. สถานการณ์ภายนอกหรอืการพัฒนาท่ีจําเปน็ในการวางแผนหลักสูตร 
 6.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) มุ่งเน้นการพัฒนาคน
ทุกช่วงวัยเพ่ือให้เป็นคนดี คนเก่ง มรีะเบียบวินัย และมีคุณภาพชีวิตที่ดี (ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและ
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พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์) และลดความเหล่ือมล้ําในทุกมิติเพ่ือสร้างความปรองดองในสังคม สร้างโอกาสให้
ทุกคนในสังคมไทยสามารถเข้าถึงทรัพยากร แหล่งทุนในการประกอบอาชีพ เพ่ือยกระดับรายได้และ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก (ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ําในสังคม) ประกอบ
กับปัจจุบันสถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจเป็นลักษณะเศรษฐกิจบนฐานความรู้และภูมิปัญญาที่เน้น
การพัฒนาอย่างย่ังยืน มั่นคง และมีคุณภาพ โดยคํานึงถึงการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ลดความเหลื่อมล้ํา
และกระจายผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเป็นธรรม รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ สร้างระบบการ
แข่งขันเสรีและเป็นธรรม เตรียมพร้อมและปรับตัวสู่บริบทของโลกและภูมิภาค นําความรู้มาประยุกต์ใช้ใน
การวิเคราะห์และวินิจฉัยอย่างสร้างสรรค์เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถในการสร้างทุนมนุษย์ที่มีพลัง มาเป็น
ฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมั่นคง เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคมให้อยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุข เกิดความม่ันคงในชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
 6.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม 

ปัจจุบัน สถานการณ์ทางสังคมและวัฒนธรรมมีการเปล่ียนแปลงมากมายและรวดเร็ว 
โดยเฉพาะความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีและการติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึงและกว้างขวาง 
ส่งผลทางบวกคือการได้รับข้อมูลข่าวสารได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ทําให้ประชาชนเกิดการเรียนรู้ได้ตลอด
ชีวิต ขณะเดียวกันก็ส่งผลทางลบคือส่งผลกระทบต่อการดําเนินชีวิตให้มีความเป็นปัจเจกบุคคลมากขึ้น ขาด
ปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน จึงส่งผลให้สังคมไทยต้องเผชิญวิกฤติความเสื่อมถอยด้านคุณธรรมและจริยธรรม ความ
เหลื่อมล้ําในสังคม ซึ่งอาจนําไปสู่ความขัดแย้งและขาดดุลยภาพในชีวิตและสังคม จึงเกิดความต้องการสังคม
ที่คํานึงถึงความหลากหลาย (Inclusive Society) สามารถอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ด้วยความเสมอภาค 
เป็นธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง ดังน้ันจึงมีความจําเป็นที่ต้องเตรียมบุคคลที่มีศักยภาพที่จะ
พัฒนาศักยภาพมนุษย์ทุกช่วงวัย มีความสามารถในการดํารงชีวิต สร้างครอบครัวให้เข้มแข็ง และบริหาร
จัดการสภาวะสังคมท่ีคํานึงถึงความหลากหลายได้อย่างสร้างสรรค์ 

7. ผลกระทบจากข้อ 6. ต่อการพัฒนาหลกัสูตรและความเก่ียวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
 7.1 การพัฒนาหลักสูตร  

 การศึกษา (Education) เป็นการพัฒนาการเรียนรู้ของมนุษย์ทั้งทางวิชาการ วิชาชีพและทาง
สังคม การลงทุนทางการศึกษาในทุกระดับนับว่าเป็นสิ่งสําคัญและจําเป็นต่อการพัฒนาคุณภาพของพลเมือง 
การจัดการศึกษาจึงต้องอยู่บนพ้ืนฐานแนวคิดที่ว่า “การศึกษาคือการเรียนรู้ตลอดชีวิต” และ “การศึกษาคือ
การสร้างโอกาสและส่งเสริมศักยภาพมนุษย์”  

ศักยภาพมนุษย์ (Human Potential) เป็นพลังหรือความสามารถท่ีแฝงอยู่ในบุคคลด้านใด
ด้านหน่ึงหรือหลายด้าน เช่น การเรียนรู้ การคิด ภาวะผู้นํา และแรงจูงใจ เป็นต้น ซึ่งเกิดจากพัฒนาการที่
ต่อเนื่องจากช่วงวัยหน่ึงไปสู่อีกช่วงวัยหน่ึงและมีการเช่ือมโยงกัน ศักยภาพมนุษย์ในวัยปัจจุบันเป็นผลอัน
เน่ืองมาจากวัยก่อนหน้า เมื่อได้รับการพัฒนาที่เหมาะสมจะทําให้ศักยภาพนั้นปรากฏออกมา และส่งผล
กระทบต่อคุณภาพชีวิตของบุคคลในภาพรวม ดังน้ัน ศักยภาพมนุษย์จึงเป็นปัจจัยสําคัญในการพัฒนาสังคม
และประเทศชาติ การพัฒนาศักยภาพมนุษย์ควรพัฒนาต่อเน่ืองนับต้ังแต่แรกเกิด วัยเด็ก วัยรุ่น วัยผู้ใหญ่
จนถึงวัยผู้สูงอายุ โดยบูรณาการการพัฒนาเพ่ือให้บุคคลมีศักยภาพในการดํารงชีวิต การศึกษา การทํางาน 
การประกอบอาชีพ สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างผู้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุข 

ภายใต้แนวคิดการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง (Transformative Learning: เน้นการเรียนรู้
อย่างมีความหมาย นําไปสู่การเปลี่ยนแปลงเจตคติ สร้างจิตสํานึกและบุคลิกภาพของบุคคลให้มีมุมมองอย่าง
เป็นองค์รวม ซึ่งเป็นการช่วยให้ผู้เรียนเปิดใจกว้าง ยอมรับความจริง ก้าวข้ามความคุ้นชิน จนสามารถพัฒนา
ตนเองหรือองค์การได้อย่างมีประสิทธิภาพ) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จึงพัฒนา
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หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ ซึ่งมีลักษณะเป็นสหวิทยาการ 
(Interdisciplinary: การศึกษาที่นําเอาความรู้จากหลากหลายสาขาวิชามาเช่ือมโยงผสมผสานกันเพ่ือทํา
ความเข้าใจในปัญหาเฉพาะอย่างใดอย่างหน่ึง โดยเช่ือว่าจะช่วยเพ่ิมคุณภาพของการศึกษา) ที่มุ่งเสริมสร้าง
ความพร้อมด้านความรู้ความสามารถให้แก่บุคคลเพ่ือบูรณาการวิทยาการทางจิตวิทยา (Psychology) 
การศึกษาพิเศษ (Special Education) และภาวะผู้นํา (Leadership) มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาศักยภาพ
มนุษย์ทุกช่วงวัย สามารถปรับตัวเข้าสู่สังคมท่ีคํานึงถึงความหลากหลาย โดยเฉพาะอย่างย่ิงในด้านคุณธรรม
จริยธรรม การอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ปราศจากความขัดแย้ง การมีจิตสาธารณะ รวมท้ังเสริมสร้าง
สภาพแวดล้อมทางครอบครัว ชุมชน และสังคม ให้มั่นคงเข้มแข็งและเป็นธรรม เอ้ือต่อการพัฒนาประเทศ
อย่างมีเอกภาพ โดยในการพัฒนาหลักสูตรน้ีได้มีการนําความรู้ วิธีการ และงานวิจัยมาเป็นฐานในการพัฒนา 
การกําหนดเน้ือหาสาระและกิจกรรมที่เก่ียวข้อง 
 7.2 ความเก่ียวข้องกับพนัธกิจของมหาวิทยาลัย 

การพัฒนาหลักสูตร มุ่งผลิตมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ ให้สอดคล้อง
กับปรัชญาและพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย สามารถบูรณาการวิทยาการมาประยุกต์ใช้ในการทําความ
เข้าใจและพัฒนาศักยภาพมนุษย์ได้อย่างเหมาะสม ยอมรับตนเองและผู้อ่ืนตามความเป็นจริงในสังคมที่
คํานึงถึงความหลากหลาย และจัดการเรียนการสอนที่เน้นประโยชน์ของนักศึกษาเป็นสําคัญ โดยใช้ปัญหาใน
สภาพการณ์จริง การวิจัยและโครงงานเป็นฐาน ตลอดจนผลิตผลงานวิจัยในประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับ
การพัฒนาศักยภาพมนุษย์ทุกช่วงวัย การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม การบริการวิชาการ และการทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม  

 

8. ความสัมพนัธ์กับหลักสูตรอ่ืนที่เปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอ่ืนของมหาวิทยาลัย  
8.1 รายวิชาทีเ่ปิดสอนเพ่ือให้บริการคณะ/สาขาวิชาอ่ืน   

หลักสูตรน้ีไม่มีรายวิชาที่กําหนดให้นักศึกษาในหลักสูตรอ่ืนเรียน 
8.2 รายวิชาทีต้่องเรียนจากคณะ/สาขาวิชาอ่ืน 

หลักสูตรน้ีมีรายวิชาที่กําหนดให้นักศึกษาต้องเรียนจากคณะ/สาขาวิชาอ่ืน ได้แก่ 
หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน  จํานวน 2 หน่วยกิต  รายวิชาภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา 

8.3 การบรหิารจัดการ 
8.3.1 มีรูปแบบการบริหารหลักสูตร โดยการแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ประธาน

หลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
8.3.2 มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ

พัฒนาศักยภาพมนุษย์ ควบคุมการดําเนินการเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนเพ่ือให้เป็นไปตามข้อกําหนด
รายวิชา  

8.3.3 แต่งต้ังผู้ประสานงานหลักสูตรทําหน้าที่ประสานงานกับอาจารย์ผู้สอนเพ่ือพิจารณา
รายละเอียดของรายวิชา การจัดการเรียนการสอน การวัดผลและการประเมินผลการเรียน 
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1.  ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 1.1 ปรัชญา  

เสริมสร้างคุณค่าและคุณธรรม บูรณาการวิทยาการทางจิตวิทยา การศึกษาพิเศษ และภาวะผู้นํา 
เพ่ือการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ 
 1.2 ความสําคญั  

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ มุ่งให้มหาบัณฑิตมีการ
เรียนรู้อย่างมีความหมาย นําไปสู่การเปลี่ยนแปลงเจตคติ สร้างจิตสํานึกและบุคลิกภาพให้มีมุมมองอย่างเป็น
องค์รวม ซึ่งเป็นการช่วยให้เป็นผู้เปิดใจกว้าง ยอมรับความจริง ก้าวข้ามความคุ้นชิน จนสามารถพัฒนาตนเอง
หรือองค์การได้อย่างมีประสิทธิภาพ หลักสูตรน้ีจึงมีลักษณะเป็นสหวิทยาการที่มุ่งเสริมสร้างความพร้อมด้าน
ความรู้ความสามารถให้แก่บุคคลเพ่ือบูรณาการวิทยาการทางจิตวิทยา การศึกษาพิเศษ และภาวะผู้นํา มา
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ทุกช่วงวัย สามารถปรับตัวเข้าสู่สังคมท่ีคํานึงถึงความหลากหลาย 
โดยเฉพาะอย่างย่ิงในด้านคุณธรรมจริยธรรม การอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ปราศจากความขัดแย้ง การมี 
จิตสาธารณะ รวมท้ังเสริมสร้างสภาพแวดล้อมทางครอบครัว ชุมชน และสังคม ให้มั่นคงเข้มแข็งและเป็นธรรม 
เอ้ือต่อการพัฒนาประเทศอย่างมีเอกภาพ  
 1.3 วัตถุประสงค์  

 เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ดังน้ี 
1.3.1 มีความรอบรู้ในวิทยาการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ สามารถประยุกต์ใช้

ในการสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมได้อย่างเหมาะสม 
1.3.2 เข้าใจ ตระหนักและยอมรับตนเองและผู้อ่ืนตามความเป็นจริง มีคุณธรรมจริยธรรม 

เคารพในศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ มีความรับผิดชอบ มีความเอ้ืออาทร มีบุคลิกภาพดี และเป็นแบบอย่างที่ดี 
1.3.3 มีการคิดอย่างเป็นระบบ เลือกวิธีการแก้ปัญหาและดําเนินการได้อย่างสร้างสรรค์ 

สามารถนําความรู้มาใช้และขยายผลในการพัฒนาตนเอง พัฒนางาน และพัฒนาสังคม 
 1.3.4 มีบทบาทในการใช้วิทยาการและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ 
แก้ปัญหาและพัฒนาสังคมท่ีคํานึงถึงความหลากหลาย 
 1.3.5 ใฝ่รู้ในการพัฒนาตนเพ่ือสร้างความงอกงามจากภายในและเป็นผู้นําการพัฒนาศักยภาพ
มนุษย์ 
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 

1. ระบบการจัดการศึกษา 
 1.1 ระบบการจัดการศึกษาในหลักสูตร  

ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษา ได้แก่  
ภาคการศึกษาที่ 1 ต้ังแต่ เดือนสิงหาคม ถึง เดือนธันวาคม 
ภาคการศึกษาที่ 2 ต้ังแต่ เดือนมกราคม ถึง เดือนพฤษภาคม 
ภาคฤดูร้อน ต้ังแต่ เดือนมิถุนายน ถึง เดือนกรกฎาคม 

 1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน  
ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

พ.ศ. 2560  
 
 

 1.3 การเทยีบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  
ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

พ.ศ. 2560  
 

2. การดําเนนิการหลักสูตร 
 2.1 วันเวลาในการดําเนนิการเรียนการสอน  

 ภาคปกติ วันจันทร์-วันศุกร์ เวลาราชการปกติ 
 ภาคพิเศษ วันเสาร์-อาทิตย์  

 2.2 คุณสมบัติของผูเ้ข้าศึกษา  
2.2.1 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชาจากมหาวิทยาลัยหรือ

สถาบันการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง  
2.2.2 ทํางานเก่ียวกับการศึกษาหรือการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ เช่น นักวิชาการ นักการศึกษา 

นักการศึกษาพิเศษ นักจิตวิทยา นักให้คําปรึกษา นักแนะแนว นักบําบัด กระบวนกรหรือวิทยากรกระบวนการ 
นักบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ นักวิจัย ครูอาจารย์ ผู้บริหารในสถาบันการศึกษา ผู้ประกอบการ ผู้นําและ
ผู้บริหารในองค์การ เป็นต้น โดยมีประสบการณ์ทํางานติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี นับแต่สําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตรี 

2.2.3 กรณีที่ไม่มีประสบการณ์การทํางาน ตามข้อ 2.2.2 จะต้องมีผลการเรียนเฉล่ียสะสมใน
ระดับปริญญาตรี ไม่ตํ่ากว่า 2.50 จากระบบ 4 แต้ม 

2.2.4 ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ว่าด้วย การศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560  
 2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 

เน่ืองจากเป็นหลักสูตรใหม่จึงยังไม่ทราบปัญหาของนักศึกษาแรกเข้าที่ชัดเจน  
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2.4 ระบบการศึกษา   
ใช้ระบบในช้ันเรียน  

2.5 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนข้ามมหาวิทยาลัย 
ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

พ.ศ. 2560  
 
 

3. หลักสูตร 
3.1 หลักสูตร 

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ ให้ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน  
5 ปีการศึกษา 
 3.1.1 จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  36 หน่วยกิต 
 3.1.2 โครงสรา้งหลักสูตร 

มี 2 แผน คือ แผน ก แบบ ก 2 และแผน ข ดังน้ี 
 

                                   แผน ก แบบ ก 2 แผน ข 
  ก. หมวดวิชาบังคับ  15 15 หน่วยกิต 
  ข. หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 9 15 หน่วยกิต 
  ค. หมวดวิชาวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์ 12 6  หน่วยกิต 
  ง. หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน (ไม่นับหน่วยกิต) 2 2  หน่วยกิต 

3.1.3 รายวิชาในหลักสูตร   
1) ความหมายของเลขประจําวิชา 

เลขประจําวิชาในหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาศักยภาพ
มนุษย์ ประกอบด้วยเลข 6 หลัก มีความหมาย ดังน้ี 

ลําดับเลขตําแหน่งที่ 1-3 หมายถึง รหัสของสาขาวิชา 
700 คือ สาขาวิชาระดับบัณฑิตศึกษา 
701 คือ สาขาวิชาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ 

ลําดับเลขตําแหน่งที่ 4 หมายถึง ช้ันปีหรือความยาก  
เลข 5 คือ ช้ันปีที่ 5 (หรือระดับปริญญาโท ปีที่ 1) 
เลข 6 คือ ช้ันปีที่ 6 (หรือระดับปริญญาโท ปีที่ 2) 

ลําดับเลขตําแหน่งที่ 5 หมายถึง หมวดย่อยของสาขาวิชา  
 เลข 0 คือ หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน (ไม่นับหน่วยกิต) 
 เลข 1-3 คือ หมวดวิชาบังคับ 
 เลข 4-8 คือ หมวดวิชาเลือก 
 เลข 9 คือ หมวดวิชาวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์ 

ลําดับเลขตําแหน่งที่ 6 หมายถึง ลําดับของวิชาในหมวดย่อย 
2) รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร  
  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ มีรายวิชา

ตามโครงสร้างหลักสูตร ดังน้ี  
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 ก. หมวดวิชาบังคับ ให้นักศึกษาทั้งแผน ก แบบ ก 2 และแผน ข เรียน 15 หน่วยกิต 
 701511  ศักยภาพและความหลากหลายของมนุษย์ 3(2-2-5) 
  (Human Potential and Diversity) 
 701512  กลยุทธ์การเรียนรู้เพ่ือการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ 3(2-2-5) 
  (Strategies in Learning for Human Potential Development) 
 701513  การวิเคราะห์และประเมินพัฒนาการมนุษย์ 3(2-2-5) 
    (Analysis and Evaluation of Human Development) 

701514  การวิจัยเพ่ือการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ 3(2-2-5) 
  (Research for Human Potential Development) 

701515  สัมมนาเพ่ือการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ 3(2-2-5) 
(Seminar for Human Potential Development) 

 

ข. หมวดวิชาเลือก ให้นักศึกษาแผน ก แบบ ก 2 เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 
และนักศึกษาแผน ข เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 

701541  การพัฒนาความคิดระดับสูงและความคิดสร้างสรรค์  3(2-2-5) 
 (High Level Thinking and Creativity Development)  
701542  การจูงใจและกลยุทธ์การเพ่ิมประสิทธิผลการทาํงาน  3(2-2-5) 
 (Motivation and Strategies for Effective Work Performance) 
701543  ทักษะการปรึกษาและการปรึกษากลุ่ม 3(2-2-5) 
 (Counseling Skills and Group Counseling)   
701544  การพัฒนาภาวะผู้นําและการสร้างทีมงาน 3(2-2-5) 
 (Leadership and Team Development) 
701545  จิตวิทยาเพ่ือบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ  3(2-2-5) 
 (Psychology for Person with Special Needs)   
701546  จิตตปัญญาศึกษาเพ่ือชีวิต 3(2-2-5) 
 (Contemplative Education for Life)  
701547  การฝึกอบรมเพ่ือการพัฒนาที่ย่ังยืน 3(2-2-5) 
 (Training for Sustainable Development)  
701548 การออกแบบการเรียนรู้ที่เป็นสากล   3(2-2-5) 
 (Universal Design for Learning) 
 
701549 การพัฒนาบุคลิกภาพสู่ความเป็นเลิศ   3(2-2-5) 
 (Personality Development towards Excellence) 
นอกจากน้ี นักศึกษาอาจเลือกเรียนรายวิชาอ่ืนในระดับบัณฑิตศึกษาที่เปิดสอน

ในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  
 

  ค. หมวดวิชาวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ ์ให้นักศึกษาแผน ก แบบ ก 2 ทาํวิทยานิพนธ์ 
12 หน่วยกิต และนักศึกษาแผน ข ทําภาคนิพนธ์ 6 หน่วยกิต 
 701691  วิทยานิพนธ์   12 หน่วยกิต 
  (Thesis)   
 701692  ภาคนิพนธ์                6 หน่วยกิต 
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 (Research Paper)  
  

  ง. หมวดวิชาเสริมพืน้ฐาน (ไม่นับหน่วยกิต) สําหรับผู้ที่สอบภาษาอังกฤษไม่ผ่าน 
 700501  ภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา    2(1-2-3) 
  (English for Graduate Studies)  
  

 
คําอธบิายรายวิชา 

ก.  หมวดวิชาบังคับ  
รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
701511   ศักยภาพและความหลากหลายของมนุษย์ 3(2-2-5) 
 (Human Potential and Diversity) 
 แนวคิดเชิงทฤษฎีที่เก่ียวกับความหมายและความสําคัญของศักยภาพและความ
หลากหลายของมนุษย์ รวมท้ังความต้องการพิเศษของแต่ละบุคคล การศึกษาวิเคราะห์ที่มาและองค์ประกอบ
ทางด้านพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อม บทบาทและผลของสังคมกรณ์ (Socialization) และโลกาภิวัตน์ 
(Globalization) แนวคิดกระบวนการและกลยุทธ์ในการพัฒนาศักยภาพของมนุษย์แบบองค์รวม รวมทั้ง
ความหลากหลายของมนุษย์ให้เป็นปัจจัยทางบวกต่อตัวบุคคล องค์การ และสังคม 
 

701512   กลยุทธ์การเรยีนรู้เพื่อการพฒันาศักยภาพมนุษย์ 3(2-2-5) 
 (Strategies in Learning for Human Potential Development) 
 แนวคิดเชิงทฤษฎี รูปแบบ และกลยุทธ์ทางจิตวิทยาการเรียนรู้ที่มุ่งสร้างเสริมศักยภาพ
และสมรรถนะของบุคคล โดยเน้นรูปแบบการเรียนรู้ที่ใช้ผู้เรียนเป็นสําคัญ การจัดระบบข้อมูล การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ การใช้กลยุทธ์การเรียนรู้ในการออกแบบการฝึกอบรมท่ีเน้นผลการปฏิบัติงาน การสอนงาน (Coaching) 
และการเป็นพ่ีเลี้ยงสอนงาน (Mentoring) การใช้รูปแบบการเสริมศักยภาพของผู้เรียน (Scaffolding) ชุมชน
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community) การศึกษาบทเรียน (Lesson Study) และการ
สร้างกรอบความคิดความเช่ือ (Mindset) เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
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701513   การวิเคราะห์และประเมินพัฒนาการมนุษย์ 3(2-2-5) 
 (Analysis and Evaluation of Human Development) 
 ทฤษฎีพัฒนาการมนุษย์ รูปแบบการประเมินพัฒนาการมนุษย์ในแต่ละช่วงวัย 
ประเภทของเคร่ืองมือที่ใช้ในการประเมิน การศึกษาจากสภาพการณ์จริงโดยเลือกเครื่องมือที่ใช้ในการ
ประเมินพัฒนาการด้านต่างๆ การแปลผลการทดสอบ การรายงานผลการทดสอบและการประเมินผล การ
นําผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนา รวมท้ังจรรยาบรรณที่เก่ียวข้อง 
 

701514   การวิจัยเพื่อการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ 3(2-2-5) 
 (Research for Human Potential Development) 
 ระเบียบวิธีและขั้นตอนในการทําวิจัยเพ่ือการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ การศึกษาจาก
สภาพการณ์จริงโดยการระบุปัญหาและต้ังสมมติฐานการวิจัย การออกแบบวิจัย การกําหนดประชากรและ
การเลือกกลุ่มตัวอย่าง เทคนิคและเคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล การเลือกใช้สถิติที่เหมาะสม การ
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ องค์ประกอบของโครงการวิจัย และความสอดคล้องของปัญหา
วิจัยกับการออกแบบวิจัย 
 

701515   สัมมนาเพื่อการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ 3(2-2-5) 
(Seminar for Human Potential Development) 
การวิพากษ์ประเด็นที่หลากหลายเพ่ือการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ การเปรียบเทียบ

การดําเนินงานการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ในประเทศและต่างประเทศ และการศึกษาจากสภาพการณ์จริง
โดยการประยุกต์และนําเสนอรูปแบบในการแก้ปัญหาที่มีประสิทธิภาพ 

 
ข.  หมวดวิชาเลือก   

รหัสวิชา  ชื่อและคําอธิบายรายวิชา  น(ท-ป-ศ) 
701541   การพัฒนาความคิดระดับสูงและความคิดสร้างสรรค์ 3(2-2-5) 
 (High Level Thinking and Creativity Development)  

ลักษณะของการคิดระดับสูงและความคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์ทฤษฎีพัฒนาการ 
ปัจจัยที่มีผลต่อการคิดระดับสูงและความคิดสร้างสรรค์ และการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพการคิดระดับสูง
และความคิดสร้างสรรค์โดยใช้เทคนิคใหม่ๆ 

 

701542   การจูงใจและกลยุทธ์การเพิ่มประสิทธิผลการทํางาน  3(2-2-5) 
 (Motivation and Strategies for Effective Work Performance) 
 แนวคิดเชิงทฤษฎีการจูงใจ องค์ประกอบที่ส่งผลต่อการเกิดแรงจูงใจ การประยุกต์
แนวคิดและหลักการจูงใจมาใช้ในการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ และกลยุทธ์การเพ่ิมประสิทธิผลการทํางานเพ่ือ
พัฒนาบุคคล กลุ่ม และองค์การ 
 

701543   ทักษะการปรึกษาและการปรึกษากลุ่ม 3(2-2-5) 
 (Counseling Skills and Group Counseling)   
 แนวคิด กระบวนการ ทักษะการปรึกษากลุ่มและรายบุคคล การฝึกปฏิบัติการปรึกษา
จุลภาคและการปรึกษากลุ่ม และจรรยาบรรณที่เก่ียวข้อง 
 

701544   การพัฒนาภาวะผู้นําและการสร้างทีมงาน 3(2-2-5) 
 (Leadership and Team Development) 
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 แนวคิด กระบวนการ และเทคนิควิธีของการพัฒนาภาวะผู้นําและการสร้างทีมงาน
ในองค์การ กรณีศึกษาการปฏิบัติที่ดีขององค์การในการพัฒนาผู้นําและการสร้างทีมงาน เพ่ือการตัดสินใจ 
การแก้ปัญหา การเรียนรู้ และการเปลี่ยนแปลงขององค์การ 
 

701545   จิตวิทยาเพื่อบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ  3(2-2-5) 
 (Psychology for Person with Special Needs)   
 ลักษณะทางจิตวิทยาและกายภาพของบุคคลท่ีมีความต้องการพิเศษแต่ละประเภท 
การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพตามความต้องการพิเศษเพ่ือการดํารงชีวิตอิสระ (Independent Living) ที่
มีคุณภาพ 
 

701546   จิตตปัญญาศึกษาเพื่อชีวิต 3(2-2-5) 
 (Contemplative Education for Life)  
 ปรัชญาและหลักการพ้ืนฐานจิตตปัญญาศึกษา กระบวนการเรียนรู้แนวจิตตปัญญา
ศึกษา แนวทางการสร้างความงอกงามจากภายในตน เคร่ืองมือ วิธีการและการปฏิบัติตามแนวจิตตปัญญา
ศึกษา ธรรมชาติกับการเสริมสร้างจิตตปัญญาศึกษา จิตตปัญญาศึกษากับการพัฒนาชีวิตที่เป็นสุข 
 

701547   การฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน 3(2-2-5) 
 (Training for Sustainable Development) 
 ความหมายและความสําคัญของการฝึกอบรมเพ่ือการพัฒนาที่ย่ังยืน (เน้นการเรียนรู้
อย่างต่อเน่ือง) การวิเคราะห์เพ่ือหาความต้องการจําเป็น การจัดทําโครงการ เทคนิค เครื่องมือ และวิธีการ
ฝึกอบรมเพ่ือการพัฒนาที่ย่ังยืน ตลอดจนการประเมินผลโครงการ 
 

701548 การออกแบบการเรียนรู้ที่เป็นสากล 3(2-2-5) 
 (Universal Design for Learning) 
 ความหมายและหลักการของการออกแบบที่เป็นสากลและเป็นธรรม (Universal 
Design) และการออกแบบการเรียนรู้ที่เป็นสากล (Universal Design for Learning) การวิเคราะห์และ
ประยุกต์ใช้หลักการออกแบบที่สากลและเป็นธรรม รวมถึงการออกแบบการเรียนรู้ที่เป็นสากลเพ่ือตอบสนอง
ผู้เรียนหลายระดับความสามารถในสังคมท่ีคํานึงถึงความหลากหลาย  
 

701549 การพัฒนาบุคลิกภาพสู่ความเป็นเลิศ 3(2-2-5) 
 (Personality Development towards Excellence) 

 ทฤษฎีบุคลิกภาพ หลักการพัฒนาบุคลิกภาพ และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตาม
แนวคิดของทฤษฎีบุคลิกภาพต่างๆ การพัฒนาบุคลิกภาพภายใน (Internal Personality Development) 
เพ่ือปรับทัศนคติและวางรากฐานในการพัฒนาบุคลิกภาพ การสร้างเสน่ห์และความประทับใจ การสร้าง
ความเช่ือมั่นและมั่นใจในตนเอง และการพัฒนาบุคลิกภายนอก (External Personality Development) 
เพ่ือสร้างบุคลิกที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว  
 
  ค. หมวดวิชาวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ ์   
รหัสวิชา  ชื่อและคําอธิบายรายวิชา  น(ท-ป-ศ) 
701691 วิทยานพินธ ์ 12 หน่วยกิต 
 (Thesis)   
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 การจัดทําและดําเนินการวิจัยเพ่ือการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ เรียบเรียงเสนอเป็น
วิทยานิพนธ์ นําเสนอวิทยานิพนธ์แบบปากเปล่า เรียบเรียงบทความเพ่ือเผยแพร่ในวารสารหรือการประชุม
ทางวิชาการ โดยคํานึงถึงจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 
 

701692 ภาคนพินธ ์ 6 หน่วยกิต 
 (Research Paper)   
 การจัดทําและดําเนินการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ด้วยวิธีการค้นคว้าอิสระ เรียบเรียง
เสนอเป็นภาคนิพนธ์ นําเสนอภาคนิพนธ์แบบปากเปล่า โดยคํานึงถึงจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 
 
 ง. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต) 
รหัสวิชา  ชื่อและคําอธิบายรายวิชา  น(ท-ป-ศ) 
700501 ภาษาอังกฤษสาํหรบับณัฑิตศึกษา  2(1-2-3) 
 (English for Graduate Studies)  
 การพัฒนาทักษะการฟัง การพูด การอ่าน การเขียนภาษาอังกฤษ และทักษะการเรียน
สําหรับบัณฑิตศึกษา การอ่านเอกสารทางวิชาการ บทคัดย่อ รายงานการวิจัยและบทความวิจัยที่เก่ียวกับ
สาขา กลวิธีการอ่าน การสรุปจากการอ่านเอกสารทางวิชาการ การสืบค้นข้อมูลจากแหล่งต่างๆ การอ้างอิง 
การเขียนหัวข้อวิทยานิพนธ์ที่สนใจและบทคัดย่อ  




